
Sverige behöver satsningar 
 
Varslen duggar tätt och Sverige är i behov av stora satsningar för att klara sig genom 
den globala lågkonjunkturen. Många särintressen ropar efter resurser till just deras 
hjärtefråga, så även socialdemokraterna.  
 
Socialdemokraterna presenterade nyligen ett förslag för att stimulera ekonomin, vilket är ett 
välkommet tillnyktrande – de är välkomna in i matchen. Tyvärr envisas de fortfarande med att 
införa ungdomsskatter och höja skatterna för låginkomsttagare i en tid när varje jobb räknas. 
Pengarna från deras jobbfientliga skattehöjningar lägger de på bidrag och ersättningar. Därtill 
är socialdemokraterna inte överens med vänsterpartiet och miljöpartiet, vilket innebär att 
deras förslag är helt irrelevanta.  
 
Allians för Sverige har förbättrat ekonomin och fört en politik för jobb och välfärd i mer än 
två år nu. Vi måste och vi ska och vi har redan börjat satsa för att möta den globala krisen. 
Till årsskiftet träder alliansregeringens budget i kraft där vi satsar 32 miljarder kronor för 
jobb, infrastruktur, forskning och välfärd. Dessutom är Sverige väl rustat redan nu för att möta 
problemen och vi är öppna för ytterligare satsningar när läget börjar klarna.  
 
Först måste vi se till här och nu. Samtidigt som Du läser detta samordnas och kraftsamlas 
Sveriges befintliga resurser. Arbetsförmedlingen har tydliga instruktioner att matcha jobb och 
utbildning till dem som varslas. Vi har frigjort 1,5 miljarder kronor att användas direkt för 
arbetsmarknadsutbildningar och nästa år satsar vi 38 miljarder kronor, mer än de flesta 
industriländer. Stora företag har också ett socialt ansvar och vi vågar ställa krav på dem.  
 
Vår politik svarar väl upp mot Europeiska Unionens förslag och vi kan genomföra dem utan 
att behöva låna pengar, vilket många andra länder måste göra. Faktum är att vi har den mest 
expansiva budgeten i EU trots att vi inte lånar. Att låna pengar för kortsiktiga satsningar är att 
lämna över problemen till våra barn och barnbarn samtidigt som välfärden långsiktigt 
äventyras.  
 
Sverige behöver infrastruktursatsningar och vi investerar närmare 10 miljarder kronor i fler 
och bättre järnvägar och vägar. Det är den största satsningen i Sveriges historia och det är 
snabba bud. Socialdemokraternas tomma löften skapade ett underskott i infrastrukturen på 
över 100 miljarder kronor.  
 
Trycket i varselvågen måste minska och då är våra sänkningar av såväl bolagsskatten som 
arbetsgivaravgifterna väsentliga. Södra Älvsborgs företagare får därmed mer än 155 miljoner 
kronor extra att röra sig med. Även det offentliga gynnas av sänkningen och Södra Älvsborgs 
kommuner samt Västra Götalandsregionen får 200 miljoner kronor i ökat ekonomiskt 
utrymme. Dessutom har vi redan halverat arbetsgivaravgifterna för ungdomar då de är mest 
utsatta på arbetsmarknaden. Vi ska inte straffskatta unga människor till utanförskap.  
 
Men det räcker inte här. Hushållen behöver mer pengar och vi måste fortsätta uppmuntra till 
arbete, därför fortsätter vi att sänka skatterna för låg- och medelinkomsttagare. Till årsskiftet 
har Södra Älvsborgarna fått drygt 1,2 miljarder kronor i sänkt skatt, något socialdemokraterna 
hela tiden har motsatt sig. Deras svar är helt fokuserade på fler och högre bidrag. 
 
 



Julen närmar sig och likt tomten far oppositionen runt och lovar julklappar till alla, samtidigt 
som tomteverkstaden riskerar nedläggning. Oppositionens ansvarslösa förslag kanske gör sig i 
julböckernas värld, men knappast i en ekonomisk krissituation. 
 
Vi för en hållbar ekonomiskt politik och vi vägrar äventyra välfärden och ge upp 
jobbpolitiken. Många ropar efter kortsiktiga räddningspaket som på lång sikt inte räddar 
någon. Medan de ropar agerar vi. 
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